
Selmeczbánya, 1897 III. évfolyam, 33. szám. Augusztus 15.

VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Kiadó tulajdonos és felelős szerkesztő :

SZENTGYÖRGYI EDE.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rózsa-uteza 61./III. sz. a. hová 
a lap szellemi közleményei és az anyagi rész is cziinzendő.

Megjelenik minden vasárnapon.
Előfizetési ára :

Egy évre........................................................ 4 frt.
Fél évre........................................................ 2 „
Negyedévre.....................................................1 „

Egyes szám ára 10 kr.
Egyes számok kaphatók a kiadóhivatalban és Joerges A. özv. és fia

könyvkereskedésében.

Hivatalos, magán és nyilt-téri hirdetések megállapított díj

szabásunk szerint számíttatnak és minden általunk közölt 

hirdetésre felvilágosítás ingyen adatik.

A közgyűlésből.
Törv. hat. bizottságunk augusztus havi rendes 

közgyűlését Horváth Béla főispán elnöklete alatt múlt 
kedden, e hó 10-én tartotta meg. A közgyűlésen 
Gretzmacher Gyula kir. főbányatanácsos, akad, tanár 
először jelent meg mint uj biz. tag.

A főispán meleg hangon üdvözli az egybegyült 
biz. tagokat, de mielőtt a közgyűlést megnyitná, kény
telen fájdalmas előterjesztést tenni, a mennyiben e 
várost kettős gyász érte. Ketten távoztak el ugyanis 
az örökkévalóság otthonába; az egyik Breznyik János, 
kir. tanácsos, selmeczi lyceumi nyug, igazgató, kinek 
halála nemcsak e városra, de az egész országra nézve 
nagy vesztesség; (a főispán itt szép szavakkal mél
tatja az elhunyt érdemeit) a másik Glement Gyula, e 
város volt főszámvevője, ki szorgalmas, munkás tagja 
volt a tisztikarnak s kinek érdemeit felsorolni felesle
gesnek tartja. Hiszi, hogy minden egyes biz. tag ér
zelmeit tolmácsolja akkor, amidőn indítványozza, hogy 
Breznyik János és Glement Gyula érdemei jegyző
könyvileg megörökittessenek. Általános, egyhangú 
helyesléssel lett az indítvány elfogadva.

Ezután a főispán a törvény által adott jogköré
ben Lindmayer János hodrusi rendőbiztost, szolgála
tában tanúsított buzgalmáért és sikeres működéséért 
tb. rendőrl'ogalmazóvá nevezte ki, mit a közgyűlés 
általános éljenzéssel fogadott és a csakhamar megje
lent uj tb. rendőrfogalmazó még az ülés folyamán a 
szabályszerű esküt letette. Részünkről is őszintén 
üdvözöljük ez alkalomból az uj tb. rendőrfogalmazót.

Ezután következett a tanács javaslata a Glotild 
főherczegnő által Cirkvenicán alapítandó „László gyer
mekgyógyintézet" tárgyában. A tanács azt indítvá
nyozza, mint azt lapunk legutóbbi számában megírtuk, 
hogy a város 4000 forintnyi ágyalapitványt tegyen, 
ezáltal jogot nyerve ott évenként egy beteg gyer
mek gyógykezeltetésére. A 4000 frt.. az árvatári tar
talék alapból lenne fedezendő. Dr. Stuller Gyula biz. 
tag sokalja a 4000 frtot és azt kívánja, hogy lélesit-

— .
Első amazon Ah, megértették ! Lám, lám!

Achilles holttesténél.
Kleist Henrik „Penthesilea“ ezimű szoinorújátékából. A nemzeti szín

ház számára fordította: Telekes Béla.

XXIV. Jelenet.
Penthesilea, az amazonok királynője. — Achilles teteme vörös lepelbe 
födve. — Prothoe, amazon-fejedelemnő. — A föpapnö, papnők, ama

zonok. — Meroe, amazon-fejedelemnő.
Első amazon Nézzétek asszonyok ! hogy jő amott

A borzasztó, csalánnal koszorúzva. 
Babér helyett száraz bogáncs hajában. 
Ijjával vállán, ünnepélyesen 
Ügy követi a hullát s azt hiszi, 
Halálos ellenségét ölte meg!

Második papnő Oh, e kezek !
Első papnő El kell fordulni tőle.
Prothoe (A főpapnő keblére rogyva) Óh én anyá m !
A főpapnő (Iszonynyal) Diána a tanúm,

E szörnyű bűnben részes nem vagyok.
Első amazon lm egyenest a főpapnő elé áll
Második am. Nézzétek, int!
A főpapnő El, el, te iszonyú!

Hades lakója, el innen, ha mondom 1
Itt fátylam, itt! Borítsátok reá! (Letépi fátylát 

s a királynő arczába vágja.)
Első amazon Élő-halott ő. Immár mit se bán! 
Második am. És egyre félre int.
Harmadik „ És visszaint im újra.
Első „ A főpapnő lábához int im egyre.
Második „ Nézzétek csak!
A főpapnő Hát mit akarsz velem ! ?

El, a hollókhoz! Semmisülj meg, árnyék! 
Hisz holttá nézed életem nyugalmát. 

sük mi itt a tervbe vett gyermekmenhelyet, szeretet- 
házat első sorban.

Polgármesterünk erre kijelenti, hogy ha a 4000 
frt. az árvatári tartalék alapból fog vétetni, melyből 
az itt létesítendő szeretetházra a ministerium jóvá
hagyásából 10,000 frt. már is kihasittatott, akkor a 
város megterhelve nem lesz. A szeretetházat ez idő 
szerint létesíteni még nem lehet, mert 18,000 frtnyi 
tőkéje kevés és csak 5—6 év múlva lehet reményünk 
a szeretetház felállítására. Kiemeli továbbá, hogy 
városunkban sok az angolkóros gyermek és ha mi 
jogot nyerünk arra, hogy a kérdéses gyógyintézetben 
mindig egy, talán esetleg két gyermeket is elhelyezhe
tünk, akkor valóban jótéteményt követünk el.

Dr. Stuller Gyula a nyert felvilágosítás után öröm
mel fogadja el a tanács indítványát annyival inkább, 
mert mint orvos, jól tudja, hogy városunkban sok az 
angolkóros és görvéiyes gyermek.

Horváth Béla főispán köszönettel fogadja az 
indítványt és elnöki kötelességének tartja hangsúlyozni, 
hogy, ha azt a bizottság elfogadja, őt hálára kötelezi 
le, de Ciolild ő királyi fensége nevében is köszönetét 
mond, ki majd megtalálja módját annak, hogy e város 
közönsége iránti köszönetének kifejezést adjon. Kü
lönben a maga részéről is kijelenti, hogy e 4000 írt
nak az árvatári alapból leendő fedezése által a város 
semmiféle újabb megterhelést nem Szenved, és hogy 
ez intézkedés különben is belügyministeri jóváhagyást 
igényel, mely azt hiszi, ez esetben elmaradni nem fog. 
Hiszen a vármegyei törv. hatóságok árvatári tartalék 
alapjai szintén ily czélokra fordittatnak részben. így 
Ipolyságon is a székház kiépítése ezen tartalékalapból 
nyert fedezetet. Ezen intézkedés tehát nem jár meg- 
terheltetéssel, sőt a 4000 frt. kihasitása és ily czélra 
fordítása által e város humanistikus érdekeit mozdít
juk elő, mert az angolkóros és görvéiyes itteni gyer
mekek közül mindig nyerhet 1, 2, sőt esetleg 3 is 
e gyógyintézetben elhelyezést, ha a város közön
sége ágyalapitványt lesz. — A tanács indítványa név
szerinti szavazással általános éljenzéssel elfogadtatott.

Az amazonok Most nyugodt már.
Első amazon Hál azt akarta, azt, hogy a Pelidát

A főpapnőnek lábához tegyék. 
Harmadik am. Miéi t a főpapnő lábához éppen ? 
Negyedik ,, Vájjon mit akarhat?
A főpapnő Minek ez nekem ?

Minek lábamnál e tetem ? Borítsd rá — 
És rémes bűnöd emlékére is
Hantúl a legmagasb hegyormokat! 
Embertelen! Hát tőlem nyerted-é 
E gyilkosságra a szörnyű sugalmat ? — 
Ha egy szelíd intés, mit szerelem súg 
Ily tettre készthet, — jertek fúriák 
És gyöngédségre — ti tanítsatok!

Első amazon lm egyre csak a főpapnőre néz. 
Második am. Merőn arczába!
Harmadik „ Hosszan, áthatón,

Testén, lelkén keresztűllátni vágyva.
A főpapnő Menj, Prothoe, kérlek, siess, siess.

Nem nézhetem tovább, vezesd el innen. 
Prothoe (Sírva) Óh jaj !
A főpapnő 
Prothoe

A főpapnő

Prothoe

Szánd rá magad’.
Jaj, amit ő müveit,
Túlrút egy telt az! Hagyj!
Csak térj eszedre !
Szép volt e tettnek szülőoka.
Menj! ajánld föl segítséged’ s vezesd el.
Nem akarom már viszontlátni őt! —

Második am. Ni, hogy szemléli most nyúlánk nyilát! 
Első „ És hogy forgatja ! —
Harmadik „ És hogy méri hosszát!
Első papnő Tán eme nyíllal terítette őt le !
Első amazon Úgy van!
Második am. S a vértől im hogy tisztogatja!

A foltokat hogy törli sorra le!

Ballon István bélabányai rendőrbiztos jutalmazá
sára, ki szolgálatának teljesítése közben megbetegedett 
és három hónapon át gyógykezeltetett, Oldinger Antal 
biz. tag és a polgármester hozzászólása után a köz
gyűlés 50 frtot szavazott meg.

Selmecz- és Bélabánya városok erdeiben gyakor- 
landó vadászati jog bérlétéért Margótsy János a va
dásztársaság nevében 100 frtot ajánlott fel, de az 
erdész akadémia igazgatósága egy alaposan indokolt 
átiratában kéri, — miután az erdész akadémiai hall
gatók gyakorlati oktatása a vadászat terén megkívánja 
a nagyobb erdei területet, mert a kisiblyei pagony 
e czélra elégtelennek bizonyult — hogy hat évre a 
város 55 frt évi bérért engedje át a selmecz- és béla
bányai erdőkben a vadászati jogot. A közgyűlés egy
hangúlag az akadémia ajánlatát fogadta el, a miért 
Fekete Lajos főerdőtanácsos, biz. tag. az akadémia 
nevében köszönetét mondott. A vihnyei vadászati 
jogot ismét Krausz Géza városi erdőmester kapta meg 
80 frtnyi évi bérért. — A klingertárói fürdő szabály
rendelete jóváhagyás miatt a belügyministeriumhoz 
fog felterjesztetni.

Ezután felolvastatott a polgármester havi jelen
tése. Polgármesterünk e jelentés kapcsában kiemeli, 
hogy a sóhivatali épület átvétele akként történhetik 
meg, hogy úgy a város, mint a jelenleg ott elhelyezett 
czipőgyár érdeke meg legyen óva. Most már biztosak 
lehetünk, hogy felsőbb leány-iskolánk lesz. — Azután 
szóba hozza, hogy az orsz. gyűl, képviselő kívánsága, 
hogy az acetylen világítás tanulmányozására ő (a 
képviselő) esetleg a polgármester vagy egy szakértő 
tag kiküldessék oda, hol ez uj világítás már be van 
rendezve. Ajánlja ily szakértő tagul Schelle Róbert 
akad, tanár kiküldését. (Éljenzés) Tömérdek panasz 
merült fel a bányamunkások adóbeszedési módja 
ellen. A bányamunkások kereseti adója t. i. évenkint 
24 részletben azok munkabéréből lesz levonva, de a 
föld, ház stb. adójukat egyenesen a városi adóhiva
talba kötelesek fizetni és ezen körülmény azon téves 
hiedelemre ad okot, hogy két bőrt húznak le róluk;

Harmadik a. Vájjon mit gondol hozzá ?
Második ,, S a tarajt

Hogy száritgatja, hogy borzolja, pödri, 
Mily kedvesen; sorban mindent, ahogy kell. 
Óh nézzétek.

Harmadik „ Hát ért ilyesmihez?
Első „ Ö maga szokta mindig?
Első papnő En-kezével

Tisztitá mindig ijját és nyilát
Második am. S óh, szentül megbecsülte, mondhatom. 
Első „ lm, válláról lekapja a tegezt

És a nyilat résébe visszaszúrja.
Harmadik „ lm kész vele. — 
Második „ Megtörtént hát ez is.

És most megint csak a világba néz!
Egy amazon Óh mily siralmas látvány, mily kietlen, 

Mint sivatag, melyen fű nem terem; — 
Kéjkert, — ha fölperzselte a tűzár 
Mit a föld méhe forralt és köpött ki 
Ölének minden szép rózsáira, — 
Vidítóbb, mint az ő ábrázata.

(Penthesileát borzongás rázza meg; elejti az ijjat.) 
A főpapnő Óh a rémséges!
Prothoe (Ijedten) Nos mi az ? Mi baj !
Első amazon Az ijj kihull, aláesik kezébűl.
Második am. Hogy támolyog! —
Negyedik „ S csörrenve hogy terűi el! — 
Harmadik „ S meghal im,

Mint Tanais számára született.
(Szünet.;|

A főpapnő (Hirtelen Penthesileához fordul)
Óh én nagy úrnőm, bocsáss meg nekem! 
Örül Diána istennő neked.
Kiengesztelted haragját megint. 
Megvallom im, még a nő-uralom 
Dicső alapvetője, Tanais sem 
Bánt emez ijjal méltóbban tenálad. 
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itt levonják az egyiket, ott meg fizetik a másik adót. 
Legjobb s legczélszerűbb volna tehát, ha ezen adó
nemek is a 24 részletben vonatnának le; a munkásnép e 
részletfizetést nem érezné és nem gondolkoznék ily 
irányban és kikerülhető volna a késedelmes fizetők 
intési, végrehajtási költsége, mi sokszor nagyobb, mint 
maga az adó, mit a szegény embernek fizetni kell. A 
nép jól felfogott érdeke kivánja, hogy a minisztérium
hoz felterjesztés intéztessék, hogy a bányamunkások 
összes adói 24 részletben a munkabérből vonassanak 
le. — A közgyűlés tudomásul vette a polgármesteri 
jelentést.

Erre felszólalt Chauer Ottó és kijelentette, hogy 
a mostani adóbeszedési mód a törvényen alapszik. — 
Ezután polgármesterünk újból kiemeli a felterjesztés 
szükségességét, mit a közgyűlés általánosan helyeselt. 
Ezután, felhozza, hogy utóbbi időben a mellékutczák 
járhatatlanokká lettek. így a leányvár ulcza, uj utcza, 
felső rózsa-utcza stb. Végre is meg kell oldani a 
kérdést, mert községi kötelességünk az utak jókarban 
tartásáról gondoskodni. A kérdést úgy vélné leggyor
sabban megoldhatni, ha a kohutovai útra szánt 1100 
írtból megtakarított 500 frt és a vöröskúti tó kitisz
títására megszavazott 800 frt ez utak helyreállítására 
fog fordittatni.

Fekete Lajos biz. tag kijelenti, hogy ő is meg
fordult már többször ez utczákban és azok rósz 
állapotán kívül még azt is tapasztalta, hogy a lako
sok nem felelnek meg a köztisztaság követelményeinek, 
mert olyasmit is bocsájtanak ki az útra, a mit oda 
kifolyasztani nem volna szabad. Felhívja tehát erre is 
a hatóság figyelmét. — Dr. Stuller Gyula különösen a 
leányvári utcza állapotára hivja fel a közgyűlés figyel
mét, melynek helyreállítása, véleménye szerint, már 
most 3000 frtba kerülne. Miután pedig a háztulajdo
nosokat kötelezni arra nem lehet, hogy az utczák 
jókarban tartásáról gondoskodjanak, ez csakis a város 
kötelessége lehet, melynek teljesítését mentül tovább 
odázza el, annál többe fog az kerülni. — Chauer Ottó 
tűzrendészed szempontból sürgeti ez utak helyreállítá
sát ; mert mint a legutóbbi tűzesetnél is történt, a 
fecskendőket ez utakon vontatni nem lehet stb. Fel
hívja a tanács figyelmét a városi elemi iskola és a 
Sembery ház közötti útrészletre, mely egész az óvár 
melletti és azon túli részéig csekély költséggel volna 
helyreállítható. Felemlíti a rózsa utcza felső részét, 
mely a Schuszter-féle kert kerítése mellett teljesen be 
van dőlve. A főispán hozzászólása után a közgyűlés 
elrendelte, hogy ez utak jókarba hozása haladéktalanul 
eszközöltessék.

Ezután következett a tanács előterjesztése az 
újonnan létesítendő katonai tanintézeteknél a város 
által teendő alapítványra vonatkozólag. A tanács ja
vaslata röviden ez: létesítsen a város a honvéd- 
hadapród iskoláknál 5000 frtos alapítványt akként, 
hogy a hely betöltésére nézve a kijelölési jogot a vá
ros gyakorolja és első sorban mindig egy városi 
tisztviselő fia, ha ilyen nem akadna, egy idevaló ille
tőségűnek fia, vagy ha ilyen se volna egy idegen is 
jelölhető. Az 5000 frt. pedig vétessék ki a városi 
tisztviselői nyugdíj alapból, melynek pótlásául azután

Első amazon Hallgat.
Második am. Pilláin köny reng.
Harmadik „ Véres ujja

Fölrezzen. Vájj miért ? Nézzétek im!
Második „ Oh, tőr nem szúr úgy szivén, mint e látvány 
Első „ lm egy könyet töröl le.
A főpapnő (Prothoe keblére visszarogyva) Oh Diána 1

Milyen köny az!
Első papnő Oh szent anyám, e köny

Betör szivünkbe s félre veri ott 
A fájdalomnak minden vészharangját
S oly jajt rikolt, hogy rá minden szemekből 
Előtör minden pergő ivadéka
S szilaj tengerré nőve úgy zokogja
Körül az ő lelkének romjait.

A főpapnö (Szemrehányón) Ha Prothoé segélyét megtagadja, 
Kínjában itt el kell pusztulnia!

Prothoe (Heves vívódás után közeledik Penthesileához. Sírástól meg
megtört hangon) Nem vágysz-e lenyugodni én királynőm?

Nem pihennél-e tán hű keblemen ?
Sokat küzdöttél e rémes napon
S szenvedtél is sokat. — Harcz s kín után 
Nem pihennél-e tán hű keblemen ?

(Penthesilea körülnéz, mintha ülőhelyet keresne.) 
Prothoe Ülést ide! Látjátok, mit akar —
(Az amazonok nagy követ hengeritenek elő. Penthesilea Prothoe 

kezét fogva, leereszkedik a kőre. Prothoe is leül.)
Prothoe Csak rám ismersz még, testvér?

(Penthesilea ránéz, areza kissé földerűi)
Prothoe Prothoe

Vagyok s oly gyöngéden szeretlek. 
(Penthesilea szeliden megsimogatja Prothoe arezát) 

Prothoe Oh te,
Kinek lábához fájó szívvel omlok, 
ügy meghatsz 1 (Megcsókolja Penthesilea kezét) 
Ugy-e, fáradt vagy nagyon ?
Kezed munkáját ah, hogy nézik, édes! 

öt évig tovább tartana a befizetés. — Marschalko 
Gyula már a gazdasági bizottságban kifejtette, hogy 
határozottan helytelennek tartja a tisztviselői nyugdíj 
alap bármily czélra leendő érintését; már csak azért is, 
mert a városnak 5 évvel tovább kellene az évenként 
1100 frtnyi nyugdijalap-járulékot fizetni. Hogy az alap 
ily módon való létesítésénél a hely betöltésére nezve 
a tisztviselők nagyobb jogot nyernének, ezt belátná de 
ez esetben ki volnának zárva a selmeczi polgároknak 
esetleg talán méltóbb gyermekei Holott ha ezen 
alapítványt a városi pénztárból adjuk, akkor a más 
polgári gyermekek is egyenlő jogot nyernének. Meggyő
ződése szerint a nyugdíj alaphoz addig nyúlni nem 
szabad, a mig az. el nem érle a maga teljességét. O 
tehát hozzájárul elvileg ez alap létesítéséhez, de azt 
kivánja, hogy a költségek ne a nyugdíj alap terhére 
rovassanak. — Dr. Stuller Gyula a városi tanács azon 
indítványához, hogy a kérdéses 5000 frt a nyugdíj alap
ból vétessék, hozzájárul, mert mért ne fizethetnék és 
mért ne lehetnének megadóztatva az utódok is a nyugdíj 
alap járulékkal, mely 5 évig tovább fizettetnék; de 
nem tartja helyesnek, hogy a hely betöltésénél a vá
rosi tisztviselők fiai jöjjenek első sorban tekintetbe és 
ezáltal polgári származású, talán méltóbb gyermekek 
praetereáltassanak.

Szitnyai József polgármester védi a tanács állás
pontját, hogy az 5000 frt. a nyugdíj alapból vétessék, 
mert különben évenkint 300 irtot kellene fizetni, mi a 
várost tetemesen megterhelné és kijelenti, hogy a tiszt
viselők fiai csak oly esetben nyernének a kijelölésnél 
elsőbbséget, ha erre méltók is, mert a polgári gyer
mekek méltóbb volta esetén ezek vétetnének figye
lembe.

Oldinger Antal elfogadná a tanács javaslatát, de 
kételyei vannak az iránt, hogy a város közönsége 
jogosítva van-e a tisztviselők nyugdíj alapjával ren
delkezhetni.

A főispán kérdi, vájjon van e nyugdíj választ
mány és midőn azt nyeri válaszul, hogy nincsen, 
indítványozza, hogy a nyugdíj választmány megalakí
tása már a jövő közgyűlés napirendjére kitüzessék.

Erre Chauer Ottó azon véleményének ad kifeje
zést, hogy sem az állami, sem más nyugdíj intézmé
nyeknél nem létezik nyugdíj választmány s ez okból 
ez nálunk sincsen, mert a nyugdíjalap és nyugdijak 
felett maga a törv. hat. bizottság intézkedik.

Főispánunk ezután alaposan kimutatta, hogy 
igenis nyugdíj választmányra is van szükség, mert hisz 
minden törv. hat. ügy felett a törv. hat. bizottság 
közgyűlése határoz és igy feleslegesek volnának a többi 
bizottságok működései is. A közgyűlés elé már az 
egyes választmányok által előkészitett ügyek ke
rülnek és igy a nyugdíj intézményénél is kell, hogy 
egy választmány működjék és ennek javaslatai alapján 
hozza meg határozatát a közgyűlés. S hol ily választ
mány nem működik, ott a közgyűlés tájékozva nem 
is lehet.

A közgyűlés elrendeli a nyugdíj választmány 
megalakítását és utasítja a város tanácsát, hogy ez 
már a jövő közgyűlés napirendjére kitüzessék.

Hát persze — győzni nem oly tiszta munka, 
S a műhely pora rajt a mesteren!
De hátha most mégis tisztára mosnád 
Arczod’ s kezed’? — Hozassak-e vizet? 
— — Kedves királynőm!

Penthesilea (Megnézi magát s igent int.)
Prothoe Nos igen. Kivánja. (Int egy amazonnak s az vízért megy) 

Az jól esik majd s fölüdit, királynőm.
S hűs szőnyegen majd elnyujtózva lágyan 
Úgy fogsz pihenni nagy munkád után.

Első papnő Arczul locsolván őt, — vigyázzatok!
Föleszmél —

A főpapnö Óh bizonynyal, úgy remélem.
Prothoe Reméled, szent anyám ? — Én félek ettől. 
A főpapnö (Mintha meggondolná a dolgot)

Mitől ? Miért ? — Mégis megfontolandó.
Különben itt Achilles tetemét —

(Penthesilea villámló szemmel néz a főpapnőre ) 
Prothoe Hadd, Hadd ! —
A főpapnö Ne félj, királynőm, oh ne félj!

Maradjon minden kedvedért amint van. 
Prothoe Csak e babért vesd el, e tövist;

Hisz mindnyájan tudjuk győzelmedet.
S nyakad kőiül is könnyits tán, — úgy, úgy! 
Lásd! Egy seb itt s jó mély seb! óh szegény te 
Bizony-Bizony jól megadtad magadnak. — 
De most dijába diadalt is ülsz ám ;
— Óh Artemis!

(Két amazon nagy lapos márványedényben vizet hoz.) 
Prothoe Csak ide az edénynyel!

Meghűsitsem hát most ifjú fejecskéd’ ? 
S nem fogsz-e megijedni? — Mit művelsz?

(Penthesilea ültéből az edény elé térdel és meghinti vízzel a fejét.) 
Prothoe No lám; hisz újra erős vagy, királynőm !

— S ez jót tesz, ugy-e jót?
Penthesilea (körültekint) Ah, Prothoe! (Ismét vízzel hinti meg fejét) 
Meroe (örvendezve) Beszél!

Marschalko Gyula még egyszer felszólal, hogy az 
5000 frt. a nyugdíj alapból való elvételét inkorrektnek 
tartaná, mert ez alaphoz nyúlni nem szabad.

Elnöklő főispán azt látja, hogy a közgyűlés elvi
leg elfogadja egy alapítványi hely létesítését és csak 
a módozatok körül merültek fel nézet eltérések. Ö a 
maga részéről Marschalko Gyula nézetéhez nagyon 
közel áll, hogy t.. i. a nyugdíj alap más czélra nem 
fordítható, de tegyen a város felterjesztést a belügy- 
ministeriumhoz és lehet, hogy ezen intézkedést jóvá
hagyja ; meri ez van hivatva a dolog jogi kérdését is 
eldönteni.

A Hegybányáig vezető útszakasznak a város 
által leendő fentartására vonatkozólag a közgyűlés 
elhatározta, hogy miután ez ut jókarban tartása igen 
nagy terhet fog képezni, és e kötelezettség törvényen 
alapulván az alól kiszabadulni nem lehet, — egy ki
merítően indokolt felterjesztésben államsegély kéressék.
— Hisszük, hogy a kormány e kérelem méltányos és 
igazságos voltát be fogja látni és városunkat ez ut- 
részlet fentartásának tetemes költségére államsegélyben 
fogja részesíteni.

A városi tanács azon indítványát, hogy a városi 
erdők fahasználatára nézve, a jelenlegi szerződési idő 
lejárta után a Popper-czéggel még 10 esztendőre kötes
sék meg az adásvevési szerződés, a közgyűlés elfogadta.
— Itt meg kell jegyeznünk, hogy Hell Jakab és Zachar 
Henrik sürgönyileg tettek a polgármesternek ajánlatot 
a városi erdőknek ugyanoly feltételek melleti, 10 évre 
szóló használatbavételére, mint a Popper-czég, azon kü
lönbséggel azonban, hogy évenként 2000 frttal többet 
ajánlottak, mi 10 évre 20000 frtot tesz ki, mely ősz
szeggel leendő és nehéz megszülés alatt álló vízveze
tékünk költségeinek egy harmadát fedezhetnők. Azt sem 
tudjuk jól megérteni, hogy miért köti a város már 
most meg a Popper-czéggel újbóli 10 évre a szerző
dést, mikor az még három esztendőre kötelező.

Erdeink hasznosítása kérdésével legközelebb kime
rítőbben fogunk foglalkozni.

A városi tanács többi szőnyegen lévő javaslatai 
elfogadtattak és a budapesti polgári dalkör fogadtatá
sának költségeire a közgyűlés 150 frtot szavazott meg.

Ezzel a közgyűlés véget ért.

F

Érdekes turista út.
Schelle Róbert, Faller Károly akad, tanárok, 

Máday Aladár és Pelachy Ferencz bányamérnökök 
érdekes turista utat tettek meg a liptói havasokban. 
— E hó 4-én indultak a délutáni vonattal Besztercze- 
bányáig, honnét rövid pihenés után Urvölgyre kocsiztak 
s ott meghaltak. — Másnap reggel gyalog mentek fel 
a vízvezeték mellett a Karámra. Hozzájuk csal lakoztak 
Peternák urvölgyi segédmérnök, Prohászka ó-hegyi 
főerdész és az urvölgyi jegyző.

Az ut két és fél óráig tartott mig a Karámhoz 
értek a 32 kilométer hosszú prasivai vízvezeték mentén. 
Útközben nem győztek eléggé élvezni a havasi cycla- 
men virág messze terjedő illatát. — Persze, hogy ide 
fel az élelmi szerek nagyobb részét, melyek ka
csák és libákból állottak, valamint az ily útnál

A főpapnö
Prothoe
Meroe
Prothoe

Meroe
Első papnő
Meroe
Prothoe

Istennek hála érte!
Jó, jó!
Megtér számunkra az életbe ’
Pompás!
A víz alá egészen, édes ! Úgy !
S még egyszer! Úgy, úgy! Mint egy ifjú hattyú 
Mily szép !
Fejecskéjét hogy hajtja le!
S rá a vizet hogy permetezteti.
— Elkészültél ?

Penthesilea Ah ! — Mily csodálatos !
Prothoe Nos, hát mos jer, üljünk le újra itt ! — 

Elő, elő a fátylakkal ti papnők!
Hadd szárítom meg nedves fürtéit.
Úgy Phania! Terpi úgy ! Segítsetek! 
Fejét, nyakát fátyolozzuk el egészen.
Úgy, úgy! — És most üljünk le újra itt.

(Befátyolozza a királynőt, fölsegíti az ülésre s szorosan keblére öleli.)
Penthesilea Hogyan vagyok ?
Prothoe Jól, — nemde ?
Penthesilea (suttogva) Végtelen’ jól!
Prothoe Testvérem ! Édes! Óh én életem !
Penthesilea Mondjátok ! Az Elysium ez itt ?

S te ama szűz nymphák közül való vagy, 
Akik dicső királynőnket kisérik, 
Ha körülzsongva tölgylombsusogáslól, 
A kristálycsarnokokba száll alá?
S csak kedvemért orczádon e vonások : 
Az én hű Prothoém vonásai ?

Prothoe Nem, nem, te jó királynőm, óh nem úgy ! 
lm én vagyok hű Prothoéd, ki téged 
Karomba zárlak s itt amerre ellátsz, 
Még az a bús világ az, melyre csak 
Távolból néznek le az istenek.

Penthesilea Úgy. — Hát úgy is jó. Nagyon jó. Sebaj! 
Prothoe Hogyan királynőm ? 
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nélkülözhetetlen fluidumokat az előre látó turisták 
magnkkkal vitték.

Körülbelül dél leié járt az idő, midőn megjelent 
hatalmas turista botjával a kezében Jezsovics Károly 
lyc. igazgató, ki Korilnyiczáról jött előzetes megbe
szélés folytán gyalog fel és kit a turista társaság lelkes 
és hangos hurrákkal fogadott. — A turisták állal 
készített ebéd kitűnő volt; különösen a nyárson sültek 
és a paimazános makaróni pompásan Ízlett. — De 
gyönyörű kilátás is nyílik innét a tájra, még a Szitnya, 
a Kálvária csúcsa és az alsó kohó füstje is látható 
volt onnét. — Ebéd után a turisták a csendes — 
nyugalomnak adták magukat. — Vacsora után a 
fenyőgályakból hirtelen készített nyughelyeken aludtak 
és Urvölgy községének érdemes jegyzője oly mélyen 
aludt el és annyira hortyogott, hogy alva el szállították 
egy jo darabra tovább, hogy így azután háborítatlanul 
pihenhessék ki fáradalmaikat.

Másnap pénteken reggel Peternák, Prohászka és 
az urvölgyi jegyző visszamentek, de az öt turista 
tovább indult friss erővel a Kecska és Kozi-hrbat 
nevű nyergeken át az 1100 méter magasságban fekvő 
Priszlob nevű hágóra. A gyaloglás 8 —11-ig tartott. 
Itt a magasban ebédeltek és sampanyereztek. Rövid 
idei alvás után az utat tovább folytatták a prasivai 
vízvezeték mellett és körülbelül 6 órakor este a ko- 
ritnyiczai fürdőbe érkeztek, hol Jezsovics Károly a 
társaságot fényesen megvendégelte. —■ Ekkor kapta 
Jezsovics Károly a sürgönyt Breznyik János halá
láról, a mely okból azonnal Selmeczbányára utazott.

A turista társaság négy többi tagja 7-én reggel 
Koritnyiczáról a Pusztadia nevű völgyön fölfelé haladva 
egy csak nem régen nyitóit kincstári antimon bánya 
mellett, nagyon meredek utón, csupa vörös afonva 
bokrok között a Prassivá nyugati lejtőjén kapaszkodott 
föl és ennek 1738 méter magasságú legfelsőbb csúcsára 
11 órakor délelőtt értek fel. A kilátás e csúcsról fenséges 
volt, de még fenségesebb volt az az 1764 m. magas Velka- 
hohula csúcsáról. A Szitnya innen tisztán látható volt, de 
e nagy magasságból úgyszólván kis dombbá törpült 
le. — A körmöczi hegyek, Ptácsnik, a közeli Krizsna, 
a Gserni-kamen, az északnak fekvő Hots, Banyikov 
vrh tisztán kivehetők voltak. A Magas-Tátrának csupán 
nyugati csúcsai voltak láthatók, de ezek is párázattal 
és ködfátyollal voltak boriivá. — A Magas-Tátra 
keleti csúcsai azonban láthatók nem voltak; mert a 
a Chopek és Gyömbér által fedve voltak. A Király
hegyet is tisztán, de a Vepor és Kis Krivánt már 
nem tisztán látták turistáink.

Ezen 1754 méternyi magasságban hideg sültet 
ettek turistáink és sampanyit ittak és rendkivülileg 
ajánlják ily magasban ez ital mérsékelt élvezetét, mert 
tapasztalataik szerint sem bor, sem sör, sem viz nem 
üdíti fel e nagy magasságban az erőket úgy, mint a 
sampanyi.

Körülbelül egy órai pihenés után a Velki — ko- 
sariszko, Szkalka nyergeken at, — honnét gyönyörű 
kilátás nyílt a Garam, de különösen a liptói völgybe 
— délután két órakor elérték azt az 1477 m. magas
ságú pontot, hol előzetes megbeszélés folytán Pálka 
péteri erdész egyik előre Küldött munkása jött a turis
ták elejébe, kik a déli lejtőn, régi a Rittersteg nevű

Prothoe (topva a tőpapnőhöz) El most a hullát, el ! 
Pení/tesíVea (hirtelen fölemelkedve) Óh Prothoe !

Kihez beszélsz?

Penthesilea Kéjes élvezet.
Prothoe Világosíts föl, édes. Lásd, nem érijük —
Penthesilea Öröm, hogy élek még! De hadd pihenjek !

(Szünet)

Meroe Mily különös !
A főpapnő Csodás egy fordulat.
Meroe Tán ügyesen kicsalhatnók belőle—
Prothoe — Mi volt az, ami ily agyrémbe ejlelt, 

Hogy már az árnyak országába tértél?
Penthesilea (némi szünet után, átszellemült arezez.il)

Üdv szállt, szivembe, testvér, tulerős üdv! 
Érett vagyok, Diána, a halálra !
Bár nem tudom, mi történt itt velem, 
De meg tudnék már halni ama hitben, 
Hogy a Pulidat im legyőztem én!

Prothe (látván, hogy a két hordozónő tétováz) El, ölűitek ! 
Penthesilea Diána!

Való hát?
Prothoe Mit kérdesz valónak, édes?

— El, erre, szorosan.
(Int a papnőknek, hogy testükkel födjék el a hullát, melyet a halott

vivők most fölemelnek.)
Penthesilea (örömittasan födi el arczát kezével)

Szent Istenek !
Nincs mersz e szívben,hogy most hátra nézzek. 

Prothoe Mi czélod ? Mire gondolsz ? én királynőm ? 
Penthesilea (körültekint) Óit édes, hisz te színlelsz. 
Prothoe Nem! Zeűszre,

Az égre nem !
Penthesilea (folyton növekvő izgatottsággal)

Óh, ti szentségesek,
Széledjelek szét! 

erdei ufón lebocsálkoztak, mely ut lassú lejtéssel 
ereszkedik lefelé és szerpentináival a kies völgyeken 
kérésziül halad egészen a Biela-voda fő völgyig. A 
turisták által bejái t legmagasabb csúcsokon vegetá- 
czio egyáltalán nincsen; lejebb a henyefenyő és ennél 
is lejebb a törpe fenyő és némely havasi növény for
dul elő, mig lent a völgyekben dús a vegeláczió és 
imponáló benyomást lesznek a szemlélőre az alant 
elterülő rengeteg ős fenyves erdők. — A turisták 
egyike útközben egy viperát is agyonölt; egy helyen 
meg a turisták hatalmas medve lábnyomokat is 
láttak.

A Kiszla-vodánál Palka erdész és Gregersen erdő
gyakornok várták a turistákat és megvendégelték őket 
kitűnő hegyi pataki pisztrángokkal. Az estét a me
nedékház előtti kis rélecskén fáklyafény mellett töltőt 
lék és az ottani pompás savanyu vizel is élvezték.

A menedékházzal szemben az erdőkincstár szép 
villát építtet.

Reggel őzecskéket is láttak turistáink és Palka 
erdész mondása szerint a hiúzok nagyon elszaporod
tak ez erdőterületen és nagy pusztítást visznek véghez 
a vadállományban. — Az idén 4 hiúzt lőttek ott és 
egy hiúznak sikerült kirántania magát a felállított 
csapdából, ott hagyva négy körmét és egy hosszú, nagy 
bögöhurhoz hasonló inát. — Az ottani menedékház 
kitűnően van berendezve s ágyakkal ellátva, ugv hogy 
turistáink az éjjelt ott remekül töltötték el. — Kora 
reggel ismét útnak indultak és a jeczenei völgyön át 
két órai gyaloglás után Péteribe érkeztek, hol Palka 
erdész vendégszerető házában ebédeltek és délután 
1 órakor vonalra ülve az ugyanaz napi vonattal Sel- 
meczbányára érkeztek vissza. — Az idő nagyszerűen 
kedvezett az egész kirándulás tartama alatt.

Turistáink még mesélik, hogy az általuk bejárt 
havasokon a széna lothadt és az arra lakók nagyon 
panaszkodtak, hogy a múlt évi dús és kitűnő széna
termés helyett az idén felette rósz termés volt.

A szép utat tett turisták fris erőben és kitűnő 
hangulatban érkeztek vissza városunkba, kellemes úti 
emléket hozva magukkal.

KÜLÖNFÉLÉK.
NapireiiC 1897. augusztus 15-én.

Naptár: Vasárnap, augusztus 15. — Búm. katii.: N.-Boklog. 
asszony. -- Görög-orosz (augusztus 3): Izsácz. — Izraelita: 16 Sr 
Woethelianon. — Nap kel - 4 óra 40 perczkor, nyugszik: 6 óra 
54 perczkor. — Hold kel: 7 óra 47 perczkor este, nyugszik; 7 óra 
53 perczkor reggel.

Vasárnap reggel 9 órakor zenés nagymise a Boldogasszony
ról nevezett róni, kath templomban és buesu magyar 
isteni tisztelettel.

Nagymise a Szent-Kataiin templomban 8 órakor reggel, tót 
egyházi beszéddel.

Az ág. ev. templomban reggel 8—10-ig tót, 10—12-ig ma 
gyár isteni tisztelet.

A polgári lövöldén lövészet, kezdete délután 1 órakor.
Szandinkon reggel zászlószentelés)

— Személyi hírek. Dr. Tandlich lynácz tb 
főorvos öt heti fegyvergyakorialra Nyitrára bevonult. 
— Kati István városi rendőralkapilány holnapután 
kedden vonul be fegyvergyakorlatra. — Dr. Tóth Imre 
bányakerületi főorvos holnap utazik el hivatalosan

.1 főpapnő (a többiekkel szoros tolongásban a hulla elé állva)
Szeretett királynőnk !

Penthesilea (fölkel) Oh szent Diána! vájjon mért ne mernék? 
Óh, istennőm ! Állt ő már úgy mögöttem.

Meroe Ni, hogy borzong!
Penthesilea [» buliátvivő amazonokhoz) Megálljatok, ti ott!—■ 

Mii viszlek ott ? Tudnom keli! Ne tovább!
(utat tör magának az asszonyok között s a hulláig hatol.) 

Prothoe Óh én királynőm, hadd azt, ne kutasd.
Penthesilea Ő az, li szüzek? Ö?
Egyik hullarivő Kit vélsz királynőnk? 
Penthesilea -- Nem lehetetlen, im beismerem.

A fecske szárnyát úgy béníthatom meg, 
Hogy ez a szárny meg is gyógyíthat még; 
A szarvasi nyíllal űzöm a pagonyba, — 
De csalfa az ijjász művészeié !
S ha egy remek seb kell üdvünk szivébe, 
Nyilunkat rá orv istenek vezérlik.
— Túl jól találtam ? Nos mondjátok, ö az? 

Prothoe Óh az Olymp rémes hatalmira,
Ne kérdezd! —

Penthesilea Mindegy ! — És ha sebe rám 
A poklok tói kaként ásita, — 
Én látni akarom ! (fellebbenti a leplet) 
Ki.tette ezt közülelek, ti szörnyek?!

Prothoe S te kérded ezt ? 
Penthesilea Óh Artemis! Te szent!

lm sorsa eldőlt, vége gyermekednek !
A főpapnő lm oda rogy! 
Prothoe Óh örök istenek !

S te mért is nem fogadtad meg tanácsom?! 
Boldogtalan! Nem iett-e volna jobb 
Bolyongnod lelki napfogyatkozásban 
Örökre és örökre, mindörökre, 
Semhogy megérd e szörnyű ébredést!
— Hallgass meg én szerelmem !

Körmöcz és Beszterczebányára és jövő pénteken ér
kezik vissza —■ Sóltz Vilmos kir. főbányatanácsos, 
akad, tanár városunkba visszaérkezett. — Tőig Gyula 
újonnan kinevezett pozsonyi kér. állategészségügyi fel
ügyelő szülei látogatására ide érkezett.

— A király születés napja jövő szerdán, aug. 
18 án iesz és az itt szokásos fénnyel és bányász fel
vonulással fog megünnepeltetni. Délelőtt 9 órakor lesz 
a zenés nagymise a Nagyboldogasszonyról nevezett 
templomban, melyen Podhuagyay Pál prépost-plébá
nos nagy papi segédlettel fog pontifikáim.

— Főispáni látogatás. Horváth Béla főispánunk 
múlt vasárnap érkezett az esti vonattal városunkba, 
hétfőn részt vett a főlövészeten és az ezt követő tár
sas ebéden; délután Vihnye fürdőt látogatta meg. 
Kedden d. e. elnökölt a tőrv. hat. bizottság közgyű
lésén, d. u. pedig a közigazgatási bizottság közgyű
lésen. Szerdán a reggeli vonattal utazott el városunk
ból. Főispánunk, ki pompás színben van, ez alkalommal 
majdnem 3 napot töltött városunkban és ez időt arra 
is felhasználta, hogy különösen a főlövészeten és az 
ezt követő társas ebéden olyanokkal is személyesen 
megismerkedjék, a kiket eddig még személyesen nem 
ismert. Hogy a mi főispánunkat most is az álta
lános tisztelet és osztatlan szeretet környezte, azt talán 
felesleges mondanunk is.

— Szitnyai József polgármesterünk, egészsé
gének helyreállítása czéljából holnap hétfőn néhány 
heti szabadságra megy és .ezen idő alatt Bernhardt 
Adolf hely, polgármester fogja helyettesíteni. — A ki 
tudja azt, hogy a mi polgármesterünk mily rengeteg 
munkát végzett és végez az egy cseppet sem fog cso
dálkozni azon, hogy ily lázas munkálkodás között az 
ö vasegészségének is kell szenvednie. Bizzunk azonban 
kitartó természetében és reméljük, hogy már rövid 
időn belül visszanyeri teljes ép egészségét, mit őszintén 
kívánunk és mely kívánságunkhoz e város összes lakói 
is bizonnyára csatlakozni fognak.

— Kubányi Károiy uj tanfelügyelőnk először 
vett részt a múlt kedden tartott közigazgatási bizott
sági gyűlésünkön. Kubányi Károly tanfelügyelőtől igen 
szépen búcsúztak el a somogyiak és a megye közigaz
gatási bizottsága jegyzőkönyvileg mondott köszönetét 
az ,,általánosan tisztelt, ügybuzgó tanfelügyelőnek.” 
Laptársunk a „Kaposvár" nagyon meleg hangon em
lékezik meg a tanfelügyelőről és Kubányi hivatalos 
munkásságát, a nemzeti kultúra terjedése iránt váló 
lelkesedését nem győzi eléggé magasztalni. — Mi 
seimecziek is valóban örülhetünk, hogy ilyen jeles 
szakférfiút nyertünk tanfelügyelőül, ki már a 70-es 
években is, mint az akkor Beszterczebánván megjelent 
„Szvornoszt" szerkesztője, a magyar álltimeszmének itt 
a felvidéken való teijesztése körül nemcsak sikeres 
harezöt. vivott, de valóságos missziót ieljesitett. Igaz 
szívből üdvözöljük őt ez ujabbi állásában !

— Breznyik János temetése impozáns módon 
ment végbe mull vasárnap d. u. 5 órakor az ág. 
ev. lyceumi épületből. A temetésen megjelentek a 
hivatalok testületéi és a különféle egyletek, a 48-as 
honvédek gyászzászlójuk alatt, valamint nagy gyá
szoló közönség is. A temetési szertartást végző

A főpapul) Én királynőm !
Meroe lm, tízezer szív osztja kínodat.
A főpapnő Kelj föl.
Penthesilea (félig fölemelkedve) Ah itt e véres kelyhű rózsák ! 

Fején sebekből itt e koszorú!
E bimbók friss sir-illatot lehelve
Hogy nyílnak majd a férgek ünnepén!

Prothoe (gyöngéden) S mi igy övezte, mégis szerelem volt!
Meroe De túl erős. —
Prothoe

A főpapnő
Penthesilea

Prothoe
Penthesilea

S tövissel koszoruzó! —
Túlbuzgón igy örök kötést remélve. 
Jer el!
De azt meg kell tudnom nekem, 
Istentelen vetélytársnöm ki volt itt! 
Nem kérdem, az élőt ki ölte meg; 
Örök, nagy istenségeinkre! Tőlem 
Az mint madár oly szabadon maradhat 
A holtamat ki ölte meg szivemben? 
Ezt kérdem s erre válaszolj, Prothoe!
Hogyan, királynőm ?
Érts meg jól tehát. —
Nem akarom megtudni, ki orozta 
Prométheusz szikráját el szivéből;
Nem akarom, mivel nem akarom! 
így tartja kedvem! — Annak megbocsátok. 
Mehet! De az, ki e rablásban orvul 
Kerülte a tárt ajtót, Prothoe,
S minden hószin márványfalán keresztül 
ügy tört e templomomba; ki ez ifjút, 
Ez istenek mását úgy összedulta, 
Hogy élet és enyészet közt im érte 
Pör sem támadhat; ki úgy tönkretette, 
Hogy részvét nem siratja s az örök 
Nagy szerelemnek is rósz nő gyanánt kell 
Sírjától hűtlen elfordulnia:
Az boszum áldozatja lesz. Beszélj !. 

arezez.il
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papság képviselve volt Hrencsik Károly selmeczi lel
kész esperes, Raab Károly körmöczi lelkész esperes, 
Baltigh Frigyes balassa-gyarmati püspök és dr. Szebe- 
rényi János bécsi tábori püspök által. A temetésen 
résztvett idegenek közül felemlítjük: Gresits Miksa gymn. 
igazgatót és Bese Dávid tanárt Losonczról, Vízi és 
Teschler főreáliskolai tanárokat Körmöczbányáról, 
Baltigh Pál lelkészt Bátból, dr. Dunay Ferencz kér. 
főigazgatót és Jurkovich Emil tanárt Beszterczebányáról, 
Libertinyi József kir. járásbirót Korponáról. Uram 
Gergely tanítót Liptó-Szent-Miklósról, Adamovics Samu 
lelkészt Hodrusbányáról. — A lyceum előtt Jezsovics 
Károly igazgató búcsúzó beszédet mondott, mely be
szédben gyönyörűen kifejtette, hogy e nagy halott el
hunyta fölött miért hűl a tisztelet, a szeretet és a hála 
könnye azzal végezvén nagy hatást kelteti beszédjét: 
„De te mész oda, a honnan visszatérés többé nincsen. 
Isten veled! Hűl a könnyünk, a tisztelet, a szeretet 
és a hála könnye". Ezután megindult a hosszú gyász
menet és a tetemet rejtő koporsót a lyceumi tanárok 
köztük Jezsovics Károly igazgató is, emelték vállaikra 
és egy darabig vitték. Megható pillanat volt az, midőn 
a gyászmenet Kövessy János a szemevilágát veszteti 
és most betegen fekvő, agg ügyvéd nyílott ablakai 
előtt elvonult, és hallható volt annak hangos zokogása. 
Ö is egy támaszt és jó barátot vesztett el az elhunyt
ban. De megható jelenet volt az is, midőn a 91 éves 
agg Goldbrunner Sándor nyug, városi főispán egy 
úrnő rokona kiséretében egész a városház térig jött 
és a gyászmenetet onnét végig nézve megadta elhunyt 
barátjának az utolsó tiszteletet. Az öreg urat ez alka
lommal láttuk először botra támaszkodva. — Oh ezek 
a jó öregek! Le tudnék előttük mélyen borulni és 
kérni őket, hogy hatalmas meggyőző hangon szólnának 
a mostani fiatal nemzedékhez : Legyetek ti is olyanok 
mint mi voltunk vagy még vagyunk! — A temetőbe 
érve először is Hrencsik Károly lelkész esperes mon
dott áldást és szép méltató beszédet. Utána Baltigh 
Frigyes ev. püspök tartott búcsúbeszédet. Utána dr. 
Szeberényi János bécsi tábori püspök egy valóban 
klasszikus szépségű, tartalmas szónoki beszédet mon
dott, mely a gyászoló közönséget könnyekig hatotta 
meg. Végül ifj. Hándel Vilmos a volt tanitványok ne
vében mondott búcsúbeszédet. — Eltemettük tehát őt, 
de csak hült tetemei feküsznek ott a rideg sírban, 
mig hatalmas szelleme köztünk él és szépen mondá 
Szeberényi János nagyszabású szónoki beszédjében: 
„Immár édes Breznyikem, te a 48-as korszak előtti 
régi protestáns gárdának utolsója pihend ki 82 éves 
fáradalmaidat, küzdelmeidet, csalatkozásaidat. Ezerekre 
menő tanítványaid a múltból, ezrekre menő résztvevői 
lelki és anyagi hagyományodnak a jövőben áldást 
mondanak s mondani fognak emlékedre! A haza, 
a nemzet legválogatottabjai között diszlend neved, mig 
csak egy magyar szív élni, mig e szabad haza fölött 
Isten napja világítani fog!“

— Breznyik János végrendelete aug. 10-én 
hirdettetett ki a helybeli járásbíróságnál. Elhunyt 
jelesünk az ő végső akaratában ugyan megemlékezett 
egyes rokonairól, ismerőseiről, de első sorban mégis 
csak leginkább iskolákat ajándékozott meg. A végren
delet főbb adományai: Kiéin Pál családjának 1000 frt, 

Francsek Kálmán családjának 1000 frt, Benda Péter 
Pálnénak 400 frt. Kovács Pálnénak 300 frt. a helybeli 
ev. egyháznak 1000 frt, az aszódi ev. algymnasiumnak 
1000 frt, a csabai ev. algymnasiumnak a Kőrös-szabá
lyozási illetékből reményelhető visszatérítés mintegy 
2500 frt, az összes bútorokat Breznyik József, a könyv
tárat pedig a helybeli lyceum kapta.

— A lyceumi iskolai tanács és tanári kar 
őszinte köszönetét mond mind a testületeknek, mind 
az egyeseknek, kik szeretett Breznyikük temetésén meg
jelentek, és a nagy veszteség fölötti fájdalmuk enyhí
téséhez szives részvétükkel hozzájárultak.

— Nagyboldogasszony napja van ma, mely 
ünnep egyszersmind búcsú ünnepe a Nagyboldogasz- 
szonyról elnevezett helybeli rom. kath. templomnak 
is. E templomban délelőtt 9 órakor zenés nagymise 
lesz, melyen Podhragyay Pál prépost-plébános celeb
rál fényes papi segédlettel. Mise után körmenetet 
tartanak, melyhez a küiutczákból is jönnek búcsúsok 
zászlók és keresztek alatt. A körmenetet magyar 
egyházi beszéd követi.

— Áthelyezés. Roxer Mihály itteni posta- és 
távirda s.-tiszt. Budapest főpostára s helyébe Buda
pestről Engel Manó posta- és távirda tiszt lett ide 
áthelyezve.

A budapesti polgári dalkör tagjai, mint azt 
megírtuk, e hó 19-én, jövő csütörtökön érkeznek 
városunkba. A táncczal egybekötött hangverseny 
a városi vigadó kerti helyiségében lesz megtartva 
és erre a meghívók már szélküldettek. Az ismerkedési 
estély csütörtök este, a bankett 20-án délben öt fo
gással s egy forintnyi személyenkinti kuvert mellett a 
Hungáriában, a szombati búcsú ebéd pedig a Bogya- 
féle vendéglőben lesz. Eddig 45 férfi és 6 nő ideérke- 
zése van bejelentve. — A budapesti dalkör karmestere: 
Bodor L. opera-zenekari tag. Miután polgármeste
rünk gyöngélkedése miatt holnap elutazni kénytelen 
és bizonytalan, vájjon a vendégek ideérkeztéig 
visszajőhet-e Budapestről, őt, mint polgármesteri 
és mint az itteni polgári dal-és zenekör elnökéi 
Berhardt Adolf hely, polgármester fogja helyetesileni.

— Zászlószentelés Szandrikon. Ma van a zászló- 
szentelési ünnepély Szandrikon. Mint azt már megírtuk, 
a szánd riki ezüstmügyár összes alkalmazottjai egy 
gyönyörű zászlót készítettek, melynek felszentelése ma 
megyen végbe az alsó-hámori templomban. A zászló
anyai tisztet lovag Berks Róbertné szül. Draskóczy 
Paula ö méltósága fogja betölteni. A zászlószentelés 
után nagy társas ebéd lesz a szandriki kaszinohelyi- 
ségében, melyen — mint — halljuk Bars megyéből 
és városunkból is többen fognak részt venni.

-- Rendőri hirek. Az ebtartó közönséget újból 
figyelmeztetjük, hogy a kutyabárczák megváltásának 
határideje a mai nappal lejár és holnap 16-án a 
bárczanélküli kutyák összefogdosását a gyepmester 
megkezdi. — Talált tárgyak. A rendőrfőkapitányi hi
vatalnál már hosszabb idő óta vannak letéve különféle 
talált tárgyak, melyek az igazolt tulajdonosok által 
ott átvehetők. Felhívjuk ennélfogva mindazokat, a kik, 
ha régebben is valamit elvesztettek volna, azt a rend 
őrkapitányi hivatalnál jelentsék be, mert lehet, hogy 
az a talált tárgyak közöli van. -— Vigyázatlanság kárt 

okoz. Múlt csütörtökön f. hó 12-én Lauko János lengei 
földmives az itteni kincstári fakertböl fát fuvarozott 
kétlovas szekerén. A fuvarosok régi, rósz szokásához 
híven ő is lovait és szekerét az utón hagyta felvigyázat 
nélkül és ő maga betért a bélabányai ut melletti 
Csernák-féle korcsmába. A lovak, bizonyára megunva 
a hosszú várakozást, neki indultak és a fakert, melletti 
lejtőn a szekérrel együtt legurultak és mig a fuvaros 
tovább iddogált, addig az egyik ló a szekér alá került 
és az össze-vissza húzódott szíjak és hám által meg- 
fojtódott. Képzelhető a földmivelő óbégalása. mikor 
lovát, megdögölve látta, mellyel fél vagyona ment 
tönkre. Ne csodálkozzunk tehát azon, ha a rendőrség 
szigorúan jár el oly esetekben és itt kivételt nem 
ismer, ha felvigyázat, nélkül állnak szekerek vágy
kocsik az utczákon, mert azok nemcsak gazdájuknak 
de másoknak is igen könnyen bajt okozhatnak. — 
Fiatal gonosztevők. Grünvald Samu kereskedő pinczé- 
jéből egy idő óla napról-napra fogyott a bor, spirilus 
túró, kenyér. Minthogy az üzlet forgalma nem állolt 
arányban az áruk fogyásával, ügyelni kezdett s f. hó 
10-én észrevette, hogy pinczéje körül fényes nappal 
egy gyanús egyén forgolódik. Rögtön jelentést telt a 
rendőrségnél s a megjelenő rendőr már munkában 
kapta a gyanús alakot, Szkladányi Lajost, a ki savanyu 
ugorkától duzzadó zsebekkel s egy tiz literes, borral 
telt kancsóval épen elillanni készült. Bekisértetett a 
czimeres tolvaj, a ki már fiatal kora daczára többször 
volt büntetve s hosszas vallatás után beismerte, hogy 
többször meglátogatta a Grünvald pinczéjét, melyei 
nagyon alkalmasnak talált arra, hogy onnan elégítse 
ki étvágyát és szomját. A lopást különben nemcsak 
maga űzte, tevékeny társa volt Oberl Károly csavargó 
is, kivel együtt hordták az ételeket és italokat Oberlh 
Antal lakására, hol közösen fogyasztották el. A rend
őrség mint orgazdát letartóztatta Oberth Antalt is, 
kinél a házmotozás alkalmával több tolvajkulcsot 
talált. Oberth Károly megszökött, de elfogására mindent 
elkövet rendőrségünk s hisszük, hogy nemsokára együtt 
lesz a kis banda, mely bizonyára másutt is követett 
el kisebb nagyobb lopást. — Tűzrendészen vizsgálatot 
tart a rendőrség a belvárosban. Figyelmeztetjük a 
lakosságot, hogy padlásaikon az esetleg kiszáradt vizes 
edényeket töltsék meg, s a tűz oltáshoz szükséges 
eszközöket hozza rendbe, mivel a legkisebb hiányt is 
szigorúan büntetik. Helyesen!

— A kling-ertárói uj uszoda elkészült és e 
napokban fog a fürdőközönség használatára bocsáj- 
tatni. Mint halljuk, a klingertárói tóig s illetve az 
András aknáig, mindennap omnibusz közlekedés lesz 
még pedig a Heim-féle vendéglő előtti tértől. Az 
omnibusz d. e. háromnegyed 10 órakor és d. u. 
háromnegyed 4 órakor indul és mind kétszer egy órai 
időzés után tér vissza. A szállítási dij oda vagy vissza 
személyenként 10—10 krban van megállapítva.

— Esküvő. Wasserman Ede szentantali keres
kedő múlt szerdán házasságot kötött Singer Zsófia 
kisasszonyai, Singer Miksa szentantali regálbérlő kedves 
leányával. A polgári házasságot a szentantali kir. 
anyakönyvvezető előtt kötötték meg, az egyházi áldást 
a fiatal párra pedig Grosman ipolysági rabbi a hely
beli izraelita templomban adta. A lakadalmi menet 

Prothoe (a főpapnőhöz) Az őrjöngőnek óh mit is feleljünk? 
Penthesilea Nos, fogsz-e válaszolni ?
Meroe — Oh királynőm,

Ha bánatodra ily mód’ enyhülés száll, 
Áldozd boszúdnak, akit épp akarsz. 
Itt állunk mind s a tieid vagyunk. 

Penthesilea Vigyázz! Még azt mondják majd, én tevém. 
A főpapnő (zavartan') Vájjon ki más? boldogtalan! ha nem 
Penthesilea Poklok papnője te, a fény mezében,

így mersz rám — ? 
A főpapnő Diána a tanúm!

Hadd mondja meg hát az egész csapat, mely 
Körülvesz itt! A te nyilad találta,
S nagy ég! ha még nyilad lett volna csak! 
De hogy leroskadt, te vad szenvedélyed 
Zűrzavarában mindahány ebeddel 
Reá vetetted ott magad’ s dühöngve — 
Óh reszket ajkam, mint beszéljem el, 
Mit műveltél! — Ne kérdd! Jer, hadd 

[menjünk már. 
Penthesilea Előbb hadd halljam ezt Prothoémtől. 
Prothoe Óh én királynőm ne kérdezz te engem.
Penthesilea Mit? Én? Én lettem volna? Ebeimmel?

E kis kezekkel bírtam volna őt — ? 
És itt e szerelemtől duzzadó száj — ?
Áh mind oly másra termett, mintsem őt —! 
így történt volna vig kettesben, együtt, 
Most kéz és száj, majd kéz és újra száj — ? 

Prothoe Óh én királynőm ! 
A főpapnő Százszor Jaj neked!
Penthesilea Nem ! Erről, mondom, nem győztök meg 

És lenne bár villámmal Írva éjbe [engem.
S menydörgés hangja zúgná is fülembe, 
Mégis csak azt kiáltanám : hazudtok ! 

Meroe Hadd álljon sziklás hegyként e hited,
Mi soh’sem fogjuk megrendíteni.

Penthesilea
A. főpapnő

Penthesilea 
A főpapnő 
Penthesilea 
Prothoe
Penthesilea 
Meroe
Penthesilea
Első papnő 
Penthesilea 
A főpapnő

Penthesilea

Meroe

— Mint eshetett, hogy védekezni sem birt? 
Hisz szeretett téged, boldogtalan !
Hogy foglyoddá legyen, csupán azért jött! 
Azért szólitott harczra is csupán!
Ugv várt be édes békével szivében, 
Hogy Artemis szentélyéhez kövessen. 
S te, óh
Úgy, úgy —
Rálőttél —
Szertetéptem.
Óh én királynőm !
Vagy másként esett?
Szörnyű!
Holttá csókoltam-é ?
Nagy ég!
Nem? Nem a csók? Széttéptem? Szóljatok! 
Jaj, jaj neked ! Rejtőzzél mélyen el!
Hadd födjön immár sűrűn örök éjfél.
— Hát tévedés volt. — Csók és harapás 
Jól illik össze s ki szívből szeret, 
Annak mindkettő jól esik.
Nagy ég, segéld meg!

Prothoe El most! (megragadja)
Penthesilea Hagyjatok csak! (kiszabadítja magát s térdre eresz
kedik a hulla előtt)Te legszánandóbb ember, megbocsátasz!

Áz égre! Nyelvbotlás volt az egész.
Mert nincs hatalmam lázas ajkamon;
De most megmondom nyiltan, mit akartam: 
Ez volt, óh drágám, mindenem; semmi más! 

(megcsókolja,)
A főpapnő Vigyétek el!
Meroe Mit is keresne még itt ?
Penthesilea Hány nő suttogja, csüggve hive keblén, 

Hogy úgy, ah oly mód nélkül szereti, 
Majd meg is enné csupa szerelemből; —

—Vagy ugy.Várj csak! Hisz nem értettelek. 
-------lm itt a tör.

S aztán szavát megfontolván, a dőre,

Meroe

Már jól lakott, úgy érzi, undorig. 
Nos, édes, én nem igy bántam veled. 
Nézd im, midőn itt csüggtem nyakadon, 
Szavamnak álltam szóról-szóra, lásd ;
S nem is voltam, mint látszott, oly bolond. 
Óh a szörnyű! Mit mondott az imént!

A főpapnő Fogjátok és vigyétek!
Prothoe Jer, királynőm !
Penthesilea (engedi, hogy fölsegitsék)

A főpapnő
Jó, jó. — Már itt vagyok.
Követsz tehát?

Penthesilea Ah, titeket nem !-------Menjetek ti csak
Themiscyrába s legyetek
Mind boldogok, hahogy lehettek —
Kiváltkép az én Prothoém — 
Ti mind —
És — most egy meghitt szóra! Más ne hallja! 

(Prothoéhoz) Tanais hamvát szórjátok majd a légbe!
Prothoe S te, drága jó testvérem ?
Penthesilea Én?
Prothoe Te!
Penthesilea Nos, megmondom hát, Prothoé, neked,

Prothoe

Az asszonyok frigyéből im kilépek 
S itt ezt az ifjút követem.
Hogyan, királynőm ?

A főpapnő Óh boldogtalan !
Prothoe Te megakarsz —
A főpapnő Szándékod —
Penthesilea Mit? Bizonynyal!
Meroe Nagy ég!
Prothoe Óh hát csak még egy szóra testvér —

Penthesilea
(igyekszik elvenni tőrét)

Nos hát! S mi az? —• Mit vizsgálsz övemen?
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több hintón vonult a templomig. Koszorús leányok 
voltak : Brack Paula (ipolykeszi), Schenk Jozéfa (Óhuta), 
Wasserman Etelka (Salgó), Eckstein Adél (Berencsfalu) 
Ringwald Irma (Korpona), Brack Sarolta (ipolykeszi). 
Az esküvöt lakoma követte a városi vigadó termében, 
melyen körülbelül 100 vendég vett részt. A lakoma 
után Balog Laczi zenekarának közreműködése mellett 
a hajnali órákig tartó táncz volt; az első négyest 58 
pár tánczolia. Winterstein Bernát vigadói bérlő álta
lános elismerést aratott a jó étkek és italok nyújtásáért 
és a pontos kiszolgálásért.

— A vadászat megnyitása ma, augusztus 15-én 
lesz, mint minden esztnndőben. A mi vadásztársasá
gunk is a mai napon kezdi meg újból e sport gyakor
lását és mint halljuk, már az első mai napon nagyobb 
vadászatot rendez.

— Az uj akadémiai palota építkezését alkal
masint csak a jövő tavaszkor kezdik meg, ha ugyan 
a város a magára vállalt kötelességének a víz
vezetéknek az uj akadémia leikéhez leendő elké
szíttetésének eleget fog tenni, mi eddig folytonos 
érthetetlen halogatást szenvedett. — Az uj akadémiai 
palota tervrajzának elkészítésére pályázat hirdettetett 
ki, melyet itt közlünk:

PAlyázatí hirdetmény. A selmeezbányai m. kir. 
bányászati akadémia ozéljaira emelendő új épület tervrajzának 
elkészítésére ezennel pályázat hirdettetik a következő feltételekkel. 
1. A pályázatban csak hazai építészek vehetnek részt. 2. Az épület 
az u. n. „Heinez“-féle telekre teljesen szabadon állóan tervezendő. 
3. Az épület stylusának meghatározása a tervezőre bizatik. hiváná- 
tos azonban, hogy az épület egyszerűség mellett a nyilvános közé
pület jellegét magán viselje, továbbá, hogy a jelenleg fennálló 
akadémiaépiiletttel lehetőleg összhangban álljon. 4. Az épület költ
ségei az előirányzott 200,000 irtot meg n.m haladhatják. 5. Elké
szítendők az alagsor, földszint és minden emeletsor alaprajza 1:200 
mértékben; továbbá annyi metszet- és homlokzatrajz, hogy azok 
által az épület főbb szerkezeti és alaki kiképzési kellőkép ábrázolva 
legyen, de legalább 1 metszet és 2 homlokzatrajz szintén 1:200 
mértékben; végre a beépített terület köbtartalom alapján kellő 
részletességgel kiszámított hozzávetőleges költségvetés és műleírás. 
6 A tervek jeligével és jeligés levéllel ellátva, legkésőbb f. é. 
zzeptemler hó 15-én esti 6 óráig a Magyar Mérnök és Építész- 
Egylet titkári hivatalába nynjtandók be, hol a telek helyszinrajza 
és az épületben szügséges helyiségek jegyzéke dijtalanúl megsze
rezhetők. 7. Pályádijak : I. dij: 1500 írt. II. dij: 800 írt, III. dij: 
500 frt, mely dijak csak absolut becsű műveknek adatnak ki, a 
pályábiróság javaslatára azonban s a szerző beleegyezésével egyes 
jó tervek 300 írtért megvásárolhatók. 8. A pályábiróság névsora a 
a következő: Graenzenstein Béla államtitkár, Jakabffy Ferenez, Kiss 
István, Sehulek Frigyes és Sobó -Jenő. Budapest, 1897. július 14.

— Pénzügyigazgatóság Ipolyságon. Mint már 
lapunk műit számában említettük, a kormány elhatá
rozta, hogy Ipolyságon jövő évi julius hó elsejétől uj 
pénzügyigaztóságot szervez. Nem bánt bennünket 
irigykédés, féltékenykedés sem bir arra, hogy e tárgy
ban most felszólaljunk, — hiszen Ipolyság is Hontme- 
gye területén, fekszik — de higgadtan átgondolva a dol
got, nem találhatjuk czélszerünek azt, hogy az uj 
pénzügyigazgatóság Ipolyságon és nem Selmeczen állit- 
tatik fel; nem találhatjuk czélszerünek oly okokból, 
melyeket kiki elismerni kénytelen. Ha nálunk, Selme
czen, lakás szükség van, de Ipolyságon meg épen 
nincs is lakás; nincs helyiség, hová a pénzügyigazga
tóságot elhelyezzék, nincs lakás, hová a tisztviselők 
beköltözhetnének; különben is ismert dolog, hogy 
Ipolyságon legegyszerűbb lakásokért is nagyon magas 
bért kell fizetni, mi a szerény javadalmazásu pénzügy
igazgatósági tisztviselőkre nézve ugyancsak terhes kö
rülmény. De tekintetbe veendő az is, hogy Ipolyságon

(kihúzza övéből és átadja a tőrt Prothoénak.) 
S nyilam nem kelle szintén?

(leveszi válláról a tegezt) 
lm eléd szórom az egész legezi !

(kiszórja a nyilakat)
Bár egyrészt pompás lenne tán 

(néhány nyilat fölemel)
Mert ez volt az, -- nem ? Avagy itt emez? 
Ah ez! ügy,úgy! Mindegy! Fogd! vidd el őket! 
Csak vidd magaddal valamennyit!

(fölragadja ismét az egész csomót s Porthoe kezébe adja) 
Protlioe Add, add!
Penthesilea Mert most szivemnek legmélyére szállók, 

Mint egy aknába s mint hűs erezet ások 
Ki egy elvesztő érzelmet magamnak. 
Megizzítom tüzén a kárhozatnak, 
Aczélkeménynyé; s át s át itatom 
A bánat hőn maró mérgével aztán; 
És a reménység örök üllején 
Gyilkos tőrré úgy hegyezem, élesítem ; 
S e tőrnek most föltárom kehiemet: 
Úgy! úgy! úgy! úgy! S még egyszer! -- és elég!

(Összerogy, meghal.)
Pröthoe (fölfogja a királynőt) Meghal!
Meroe Hívét valóban követi!
Protlioe Jól jár igy ! Itt hogy lenne maradása ? !

(A földre fekteti.)
A főpapnő Ah mily veszendő az ember, nagy ég! 

E tört lélek mily büszke volt imént még 
Magasban zúgva a lét csúcsain!

Protlioe Megtört, mivel túlbüszkén, túlerősen 
Virult! Az elhalt tölgy megáll a vészben 
Mely zúgva dönti le a lombosat, 
Mert sudarába kapaszkodhatik.

- Vége. -

wmcs tanintézet, s igy a szerény javadalmazásu tiszt
viselő, ha családos, és gyermekeit nem akarja vadoncz- 
ként lölnevelni, kénytelen a gyermekeket más városba 
küldeni iskoláztatás végett. Hol van továbbá Ipoly
ságon a társadalmi élet ? Mert a környéket ez esetben 
nem szabad számítani. Azt hoznák fel talán okul a 
pénzügy igazgatóságnak Ipolyságon való elhelyezése 
mellett, hogy Ipolyság a megye székhelye. De, ellen
vetjük, Léva nem székhelye a megyének, s mégis van 
ott pénzügyigazgatóság, mért ne lehetne tehát azaz uj 
pénzügyigazgatóság inkább Selmeczen, hol alsóbb fiu- 
és leányiskoláink, középtanodaink s magasabb tanin
tézetünk is van ; a bányász- és erdészakadémia, hol 
tehát még a szerényebb sorsú tisztviselő is inkább 
van azon helyzetben, hogy gyermekét kineveltesse. 
Nem megventendö azon körülmény sem, hogy Selmecz 
városának fejlett társadalmi élete van, melynek kere
tébe sokkai jobban illik be egy pénzügyigazgaló- 
ság, mint Ipolyságra, mely honny sóit, qui mai 
y’ pense — nem mondható egyébnek nagy falunál. 
Csak méltányos volna tehát, ha a kormány ama pénz
ügyigazgatóság székhelyét helyes és egészséges 
kombinaczioba véve az összes körülményeket, Sel- 
meczre tenné, ez által lendítve a város sorsán, s 
nem téve ki ama hivatal tisztviselőit egy minden ne
velési s társadalmi segédeszközt nélkülöző s ennek 
daczára, vagy is inkább épen a miatt nagyon is költ
séges lét keserveinek. Azt hisszük, legalább reméljük, 
hogy soraink nem lesznek falra hinyt borsó.

— Polgári lövölde. A folyó évi főlövészet e hó 
8 és 9-én lett megtartva, melyen azonban sajnos a 
lövésztagok közül csak igen kevesen veitek részt. így 
azon lövészek közül is többen, akik egyébként a lö
völde rendes látogatói, egy vagy más ok miatt az 
ünnepélyen meg nem jelenhettek. Szeretett fölövész- 
mesterünket betegsége akadályozta a megjelenésben, 
mig Bencze Gergely, Fiedler Gyula stb. jelenleg Sel- 
meczbánváról távol vannak. Az ünnepély azonban igy 
is igen szépen sikerült s a lövészet egész időtartama 
alatt a legjobb hangulat uralkodott. Hétfőn délelőtt 
Horváth Béla ő méltósága is megjelent a lövőházban 
s mint rendes lövőtag több sikerüli lövést is tett. A 
lövészei egész ideje alatt 3 szeglövés és 38 négyes 
lövés esett, melyek közül 2 szeget és 11 négyest 
Friebert Ferenez. 1 szöget és 10 négyest Seidel 
Ágoston, 10 négyest Belházy Gyula, 2 négyest Och
tendung Ignácz, 2 négyest dr. Stuller Gyula, 2 négyest 
Krausz W. G. és egy négyest Hlavathy J. lőtt. — A 
mély lövésekre kitűzött dijak közül az I. dijat Seidel 
Ágoston, II. dijat Friebert Ferenez szeglövésre; III. 
dijat Stuller Gyula, IV. dijat Krausz W. G., V. Belházy 
Gyula, VI. dijat Ochtendung Ignácz, VII. Hlavathy J. 
nyerte el négyeslövésre. — A találókra kitűzött dijak 
közül az I. dijat Seidel Ágoston 50 lövésben 40 talá
lóra, II. dijat Friebert Ferenez 50 lövésben 39 talá
lóra, III. dijat Belházy Gyula 50 lövésben 37 találóra,
IV. dijat Dr. Stuller Gyula 50 lövésben 23 találóra,
V. dijat Krausz W. G. 50 lövésben 23 találóra, VI. 
dijat. Ochtendung Ignácz 50 lövésben 20 találóra, VII. 
dijat Liha Antal 50 lövésben 15 találóra, VIII. dijat 
Hlavathy J. nyerte el 50 lövésben 10 találóra. Hétfőn 
a kedvezőtlen idő miatt a lövöldén megtartatni szokott 
közös ebéd Bogya János vendéglőjében lett meg
tartva, melyen főispánunk ö méltósága és mintegy 40 
vendég is részt vett. A társasebéd mind végig pom
pás hangulatban folyt le A számos (elköszöntök kö
zül kiemeljük dr. Stuller toasztját a távollévő fölö- 
vészmesterrre Krausz Gézára és az egylet legfiatalabb 
tagjára Horváth Béla főispánra; a főispán köszöntő
jét Dr. Stuller Gyulára mint főlövészmesteri helyet
tesre és Szeidel Ágostra mint allövészmesterie; Sziedel 
Ágostnak poliglottságunkat feltüntető magyar-német 
felköszönlőjét a városi hatóság tagjaira; Szitnyai Jó
zsef, Marschalkó Gyula toasztjait. Ezeken kívül még 
néhány toaszt volt. Nem hagyhatjuk megjegyzés 
nélkül, hogy a társasebedén sokkal többen vettek 
volna részt, ha meghívásban részesüllek volna. Az is 
feltűnt, hogy a szomszéd városokbeli lövészegyletek a 
főlövészeten egyáltalában képviselve nem voltak. Végül 
felemlítjük, hogy Bogya János kitűnő ételei és italaival, 
valamint a pontos kiszolgálással a társaság teljesen 
meg volt elégedve.

— Tűzoltói nyári tánezmulatságot rendez 
ma a Felső-Rónán derék önkéntes tűzoltóságunk. 
A mulatság tekintettel a kedvező időjárásra is, felette 
sikerültnek Ígérkezik és azon sokan fognak részt venni.

— A levélgyűjtő szekrények naponkénti ki
ürítésére nézve szükségesnek tartom a nagyérdemű 
levelező közönség tudomására hozni, hogy azokból a 
levelek begyűjtése naponta 4-szer lesz eszközölve, még 
pedig délelőtt 8 és % 12 órakor, és délután % 2 
és % 6 órakor. Minthogy % órakat. jelző táblákkal 
ezen uj gyűjtő szekrények ellátva nincsenek, a begyűj
téskor mindig azon későbbi idő lesz jelezve a táblák 
kitétele által, a mely időre a gyűjtésből a gyűjtő szol
gának a hivatalba vissza térnie, vagyis délelőtt 8 és 
12 óra, és délután 2 és 6 óra. A hivatali helyiségen 
kifüggesztett szekrényből a levelek mindig legutoljára 
vagyis pontosan délelőtt 8 és 12 és délután 2 és 6 

órakor lesznek kiszedve vagyis közvetlenül az inditandó 
zárlatok készítése előtt. Ez alkalommal szives tudo
mására hozom a nagyérdemű levelező közönségnek, 
hogy a nágyméllóságu kereskedelem ügyi ministerium- 
nak rendelete alapján, a vasárnapi munka szünetre 
való tekintetből vasárnapi napokon a távirda szolgá
lat az itteni hivatalnál cl. e. ^9—Vg 12-ig és délután 
csak 3—4-ig tart.

— Ki osztálysorsjegyre bizton nyerni akar, — 
az ne késsen soká, de siessen hamar - - e lapkiadónak 
kis hivatalába — s vegyen ott sorsjegyet, legott, ha- 
marjába’. — Lehel ottan kapni egészet és felet, — 
sőt még egy nyolezadot vagy csak egy negyedet. — 
S ki első húzásnál talán nem fog nyerni, — de a 
többiekben játszani fog merni — annál a nyeremény 
már el nem maradhat — s úgy hát egv csapásra jó 
nagy vagyont kaphat. — Kívánjuk úgy legyen egyikkel 
vagy mással . . — Tessék megpróbálni sorsjegyvá
sárlással !!

Radoso.
Kis falucskától nem messze, 
Lombos erdőtől környezve 
Terül el egy szép rét; 
Alig látod végét. 
De ha felérsz tetejére, 
Szemed, lelked gyönyörére 
Nézed a völgy táját, 
S élvezed a báját. 
Ez erdő — rét ősi neve, 
Bég lezajlott idők jele ; 
„Badoso“-nak hívják . . . 
Egykor szlávok birták. 
Most szószerint „Örömrétnek11 
Kén’ nevezni s e nevének 
Méltó hordozója; 
Szlávok „radosója11. 
A madár itt szabadabban 
Zengi dalát a magasban 
És a lombok árnyán 
örvendezik párján.

Szénát gyűjtöttek ott éppen. 
Bűvös illat erdő, réten 
Áradozott szerte,
Midőn arra menve*
Láttam a szép tarka képet 
A daloló munkásnépet, 
S im köztük a gazda . . . 
Hall’szik a parancsa. 
De ő is a munkás néppel 
Versenyt dolgozni nem szégyel, 
S csurog a verejték, 
Mig mondja, hogy „elég!" 
„Uram" mondom csodálkozva 
„Vájjon ön mért fáradozna? 
Hisz itt van a munkás, 
Dolgozzon az s nem más.“ 
Hej, de soh’sem felejtem el 
Midőn monda önérzettel: 
„Dolgozom mert igy lám 
Bendben van a szénám!"

NYÍLT t é r.
Nyilatkozat.

Az adó ügyi szaklap 32-ik számában Weisz 
Ignácz becsületemet megtámadja, de miután lova- 
gias fegyveres elégtételadásra nem képes, ellene csak 
a becsülelsérlési, rágalmazási és sajtópört indítha
tom meg.

Megjegyzem, hogy nevezett lap szerkesztője a 
sértését visszavonta és kijelenti, hogy Weisz őt 
félrevezette. A nagyközönség ítéletére bízom az ítéle
tet Weiszra vonatkozólag.

Szende Béla.*
Nyilatkozat.

Szende Béla 16 évet most betöltött gyerköcz, a 
„Selmeezbányai Híradó" 32-ik számában, a nyilt-tér 
rovatában engem párbajképtelennek nyilvánít.

Hogy én párbajképes vagyok-e? annak megbirá- 
lását nem bízom egy 16 éves éretlen gyerekre, ki még 
nem is tudhat komolyan gondolkozni, hanem őt egy
szerűen megvetve, még arra sem érdemesítem, hogy 
mint éretlen gyereket korbácscsal megrakjam.

Csak a felett adok sajnálkozásomnak kifejezést 
hogy Rosenfeld József nem áttallofta öt mint kifutóját, 
fölhasználni az ellenem indított hirlapi hajszára. 

Weisz Ignácz.

HIRDETÉSEK. ____
Harminez darab kitűnő faj kauári

madár eladó.
Bővebbet megtudhatni

a kiadóhivatalban.
Kulcsárnönek, házvezetőnőnek vagy egye
dül álló nőhöz társalkodónőnek ide vagy a 
vidékre ajánlkozik a ház vezetés minden ágá
ban jártas nő: Koretko Amália Hegybányán.
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2859 szám
1897. Árverési hirdetmény.

Folyó évi szeptember 6-án délelőtt 9 órakor 
eladatik az alólirott erdőhivatal irodájában nyilvános 
árverés utján a zsarnóczai m. kir. kincstári faraktárban
elhelyezett következő mennyiségű fűrészáru és pedig:
166.035 m.3 bükk m.3-ként 13 frt kikiáltási ár,
27.772 n tölgy 25 »

9.271 » juhár „ 20 »
19.357 kőris „ 20 h T) n
16 344 19 gyertyán 16 » 19 „és
6.156 T) éger 16 19 Ti „és

azonnali készpénz fizetés mellett.
A versenyzők kötelesek bánatpénzül 10 %-át

azon összegnek letenni, mely a vásárolni szándékolt 
famennyiség értékének megfelel.

Az árverési feltételek az alólirt erdőhivatalnál 
megtekinthetők.

ütóajánlatok el nem fogadtatnak.
Zsarnóczán, 1897. évi augusztus hó 3-án.

M. kir. erdőhivatal.

1800 szám
1897. évi Szállítási hirdetmény.

A szélaknai m. kir. bányahivatalnál 1897/8. évre 
350 q jó minőségű zsupszalma szükségeltetvén, felhi
vatnak a szállítani vállalkozók, hogy erre vonatkozó, 
50 kros bélyeggel ellátott ajánlataikat f. évi augusztus 
hó 25-ig a bányahivatalhoz küldjék be.

Szállítási feltételek:
1. A szállítási ajánlathoz a felajánlott zsupszalma 

értékének 10%-a készpénzben, biztositékképen el
fogadható értékpapírokban biztosíték gyanánt csa
tolandó.

2. Ajánlatot lehet tenni kisebb mennyiségre is.
3. Csak ezidei termésű száraz és kifogástalan 

zsupszalma szállítandó; oly zsupszalma, mely az át

vételre kiküldött bizottság által silány minőségénél 
vagy bármily hibánál fogva kifogásoltatnék, átvétetni 
nem fog.

4. A felajánlott zsupszalma mennyisége az elfo
gadott ajánlat kézbesítésétől számítva két azaz 2 hóna
pon belül a szélaknai lóistállóhoz beszállítandó.

5. Az elfogadott ajánlatok árú szerzési kötéseknek 
tekintetnek, melyek után a szállító a fokozatos bélyeg
illetéket lefizetni köteles.

6. A selmeczbányai m. kir. bányaigazgatóság 
fenntartja magának a jogot a beérkező ajánlatok közül 
bármelyikét tetszés szerint elfogadni, esetleg valamennyi 
ajánlatot visszautasítani.

Szélaknán, 1897. évi augusztus hó 9-én.
M. kir. bányahivatal

Nincsen gonoszabb valami
mint mikor lakásunkat (ágyban, falban , 
képek rámáiban stb.) undorító rovar lepi el. 
Nagy örömmel veszik tehát házi asszonyaink 
tudomásul, hogy az újonnan föltalált és 
szabadalmazott

  Egger-féle porfúvókészülék 
radikális módon megszabadít bennünket e 
csapástól.

Hasonlithatlanul praktikusabb az eddigi 
gummi-gömböknél, e mellett olcsóbb is s 
nemcsak rovarpornak, hanem minden egyéb 
porok (u. m. desinfectioporok, bőr és gyer
mekhintő porok stb.) porlasztására is kivá
lóan alkalmas. — Selmeczbányán kapható a 

   Sztankay-féle gyógyszertárban 
a „Reményhez".

Gyár: Alsó Hámor, Barsmegye.
Gyári főraktár: BUDAPEST, Amlrássy-ut 39. (I. em.)

Egy jó karban lévő lábharmonium tíz 
registerrel jutányos áron eladó.

Bővebbet: a kiadóhivatalban.

A „SZANDRIK” ezüstárú-gyár, 
mely az 1752-ben Selmeczbányán alapított Geramb J. J. unió tulajdona, 

saját vagy adott rajzok szerint előállít:

mindennemű ezüstárút,  
mint asztaldíszeket, gyümölcstartókat (jardiniéres-készleteket), zsirandolo- 

kat, gyertyatartókat, serlegeket, 
dísz-emléktárgyakat és versenydijakat, 

mindennemű evő-készletet gazdag választékban, 
pipere-tárgyakat, stb. stb.

Van szerencsém a n. é. közönség becses 
tudomására adni, hogy a legmodernebb 
igényeknek is teljesen megfelelőleg be
rendezett

szabóüzletemet -

I. magyar királyi szabadalmazott

osztály sorsjáték

a legdivatosabb, tartósabb és finomabb 
különféle bel- és külföldi szövetekkel dú
san felszereltem és azok nagy választékban 
állanak a tisztelt közönség rendelkezésére.

A midőn ezt nagyra becsült tudomá
sára hozni szerencsém van, egyúttal biz
tosíthatom arról, hogy üzletemben minden 
nemű öltönyök a legújabb és legdivato
sabb kivitelben készülnek.

Becses pártfogását kérve maradok 
kiváló tisztelettel

Czemmel György
szabóűzlet-tulajdonos.

SZOMORU-DE IGAZ, 
hogy öltözékeinkre nagyobb gondot fordítunk, mint 
egészségünkre. Ha ruháinkon a legparányibb sza
kadékot észlelünk, sietünk azt legott eltüntetni, ne
hogy nagyobbodjék, de ha ez testi egészségünknél 
az eset, számba se vesszük. Egy kis köhögés, fő
fájás, emésztési zavarok stb. mitsem tesz az ? Ügyet 
se vetünk rá. Hát ez vétkes könnyelműség, mely 
később keservesen megboszulja magát rajtunk, mert 
valamint a kis szakadékból nagy lesz, épp úgy a 
kis bajból nagy baj keletkezik, ha kellő intézkedés 
nincsen kéznél, A legtöbb betegség kútforrásaa 
gyomor rendetlen működése a mit — idejekorán 
használva Egger kellemes izü Sodapasztillája csak
hamar beszüntet (1 doboz ára 30 kr.) A tüdő* 
torok és mellbajok köhögéssel, rekedtséggel s el- 
nyálkásodással kezdődnek. Egger kitűnő izű Mell
pasztillája megóv bennünket a bajtól teljes biztos
sággal. (1 doboz 50 kr. és 1 frt. Próbadoboz 25 
kr.) Minden gyógyszertárban kaphatók. Főraktár 
Nádorgyógyszertár (Dr. Egger Leó és Egger J.) 

Budapest, Váci-kőrút 21.

A magyar kir. osztálysorsjáték
50.000 nyerem e n y é n e k

jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény a játékterv 9. §. szerint:

1.000,000 korona.
Egy millió

A nyeremények különleges beosztása a következő:
Nyeremények Korona

1 á 600,000
1 , 400.000
1 „ 200,000
2 „ 100,000
1 „ 90,000
1 » 80,000
1 „ 70,000
2 „ 60,000
1 „ 40,000
5 „ 30,000
1 . 25,000
7 „ 20,000
3 „ 15,000

31 „ 10,000
67 „ 5,000

3 „ 3,000
432 , 2,000
763 „ j 1,000

1238 „ 500
90 „ 300

31700 „ 200
3900 „ 170
4900 „ 130

50 „ 100
3900 „ 80
2900 „ 40

50000 nyeremény és jutalom 13.160,000 kor.
összegben, mely 6 osztálybain sorsoltatik ki.

Az 1897. év február hó 27-iki törvény sze
rint a kis lutri megszűnik és ezen osztálysors
játék által pótoltatik. Németországban ezen nemű 
sorsjátékok már 100 év óta fennállanak és az 
illető sorsjegyek eladattak. Nálunk Magyarorszá
gon is emelkedik iránta az érdeklődés, mert a 
sorsjegyek legnagyobb része biztos kezekben van. 
Nemsokára ilyenek csak ráfizetéssel lesznek kap 
hatók. Azért ajánljuk, hogy a vétellel ne késsünk.

A magyar osztálysorsjáték áll: 

100.000 , 

eredeti sors- uo 
jegyből

A nyerési esélyek oly
eddigi kis lutri vagy egy ígérvény vétele ezzel 
nem is hasonlítható össze. Ily előnyös esélyek
kel szemben mindenki nyújtsa kezét a szerencsé
nek viszonyaihoz képest.

Az összes 50.000 nyeremény a mellette álló 
nyeremény-jegyzékből látható; ezen nyeremények 
6 részben lesznek kisorsolva és a nyerő sorsjegy 
készpénzben kifizettetik.

A sorsjegyek
6 
3 
1.50 
0.75
A húzások a fővárosi vigadó épületében 

nyilvánosan történnek a m. kir. kormány fel
ügyelete alatt és egy kir. közjegyző előtt. A 
húzásnál mindenki jelen lehet.

Mi üzlethelyiségünkben elárusítjuk vagy után
véttel, vagy az összeg postautalványnyali való bekül
dése ellenében ajánlott levélben elküldjük az eredeti 
sorsjegyeket. Minden egyes vevő nevét azonnal fel
jegyezzük és vevőink minden egyes húzás után 
megkapják a kimerítő sorsolási jegyzéket.

Rendelményeket f. év augusztus hó 
fogadunk el.

50.000 

pénznyere
ményből.

előnyösek, hogy az

frt

M

M
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első húzáshoz:
eredeti sorsjegy
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Eichel Sándor özvegye és utódja 
a m. kir. szab, osztálysorsjáték főelárusitói, 

SELMEUZBÁNYA, Kis állatvásártér.

Nyomatott Joerges Ágost özv. és Fia könyvnyomdájában, Selmeczbányán 1897.

A nyári idényre


